Okirat száma: II/1446-3/2021/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Néprajzi Múzeum
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Néprajzi Múzeum
1.1.2. rövidített neve: NM

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Museum of Ethnography, Budapest
1.2.2. német nyelven: Etnographisches Museum, Budapest
1.2.3. francia nyelven: Musée d’ethnographie, Budapest
1.2.4. spanyol nyelven: Museo de Etnografia, Budapest
1.2.5. orosz nyelven: Этнографический музей, Будапешт

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Raktár

2045 Törökbálint, DEPO Raktárközpont

2

Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ

1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a Néprajzi Múzeumról szóló 127/2015. (V.27.) Korm. rendelet, valamint
a Néprajzi Múzeumot kultúrstratégiai intézmények körébe jelölő 2019. évi CXXIV. törvény
a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes
kulturális vonatkozású törvények módosításáról.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kormány
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: örökségvédelem – múzeumi tevékenység a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 37/A. § és 42. §-a, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
értelmében, valamint a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről,
valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV.
törvény 4. § (1) bekezdés db) pontja alapján kultúrstratégiai intézményi tevékenység a népi
hagyományok ágazatban.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910200

Múzeumi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Muzeológiai alapfeladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hangés egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk
felkutatása, gyűjtése, őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá
tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk
kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal,
szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében – szolgálja a
társadalom tagjainak művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a
szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segíti az egész életen át tartó tanulás
folyamatát.
A gyűjtőkörét illetően, valamint a muzeológia területén tudományos, módszertani kutatóés publikációs munkát végez, szakmai támogatást nyújt a külső kutatók részére,
kutatószolgálatot működtet.
Fenntartja és fejleszti a néprajztudomány központi archívumát, továbbá gyűjtőköréhez
kapcsolódó nyilvános szakkönyvtárat működtet. Feladatainak ellátásával összefüggésben
együttműködik hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
Jogszabályok alapján közreműködik a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggő
örökségvédelmi hatósági feladatokban: szakvéleményt ad a kulturális javak védetté
nyilvánítási eljárásaiban, és a kulturális javak külföldre történő kivitelének hatósági
engedélyezési eljárásai során adatokat szolgáltat a kulturális örökségvédelem hatósági
nyilvántartása számára, és – felkérésre – közreműködik a védetté nyilvánított kulturális
javak ellenőrzésében.
A gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti
szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak
eredményeit felhasználó – szakértői tevékenységet folytat.
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Ellátja az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott,
alapfeladatai körébe tartozó további feladatokat.
Egyéb, oktatási kiegészítő tevékenysége keretében részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő
köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben, továbbképzésben.
Alaptevékenységei között kiemelt feladata az alábbi:
A múzeumi terület vonatkozásában a jelenkor kutatásának és dokumentálásának országos
szintű koordinálása, információs központjának és adatbázisának működtetése.
A néprajzi muzeológia szakági együttműködésének országos szintű koordinálása.
A néprajzi muzeológia területén keletkezett digitális tartalmak fejlesztésének gondozása,
koordinálása.
A megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek
országos szintű összehangolása, és az ezzel összefüggő muzeológiai és pénzügyi feladatok.
A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai
(technikai) jellegű tevékenységeket is.
Gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi
anyagának tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára.
Gyűjtőterülete országos, illetve a nemzetközi egyezmények figyelembevételével világméretű.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári szolgáltatások

4

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

5

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

6

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

7

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

8

083020

Könyvkiadás

9

083030

Egyéb kiadói tevékenység

10

094210

Felsőfokú oktatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Neprajzi Muzeum elen foigazgato all, akit – pályázat alapján – a miniszter a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az allamhaztartasrol
szolo 2011. evi CXCV. torveny 9. §-anak c) pontja és a kulturális intézményben
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
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határozott időre – legfeljebb öt évre – bíz meg, illetve vonja vissza megbízását. Az egyeb
munkaltatoi jogok gyakorlasara az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma Szervezeti es
Mukodesi Szabalyzataban foglaltak iranyadok.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

1

munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Mt.,
Rendelet
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NÉPRAJZI MÚZEUM 2021. március 08. napján
kelt, 2021. március 10. napjától alkalmazandó II/1446-2/2021/PKF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 10.
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